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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Anggrek merupakan bunga yang indah, memiliki aneka variasi warna 

bunga, bentuk, dan bunganya mampu bertahan cukup lama. Bunga anggrek 

tersebar diseluruh penjuru bumi dari Artik sampai Antartika, terdapat lebih dari 

900 genus anggrek yang tersebar di 750 negara (Sutiyoso dan Sarwono, 2006). 

Selain keindahanya, yang menarik dari bunga anggrek adalah seni dari proses 

perawatanya, karena bunga anggrek sangat sensitif dengan kondisi lingkungan, 

diperlukan ketelatenan dan kesabaran dalam merawatnya. Sekian banyak jenis 

anggrek ada beberapa spesies anggrek yang banyak dipelihara, yaitu Oncidium, 

Vanda, Dendrobium, Phalenopsis, dan Cattleya (Sarwono, 2002). 

Pada penelitian ini akan digunakan bibit anggrek dari jenis 

Brassolaeliocatlleya Lucky Strike, anggrek ini termasuk dari golongan anggrek 

hibrida, dan bukan anggrek asli Indonesia karena anggrek ini merupakan anggrek 

dari daerah sub-tropis. Anggrek dari daerah subtropis telah banyak dikembangkan 

di Negara-negara tropis dan dapat tumbuh dengan baik, sehingga tidak menutup 

kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap anggrek jenis 

Brassolaeliocattleya Lucky Strike. Bentuk fisik dan bentuk bunga dari anggrek ini 

tidak kalah dengan anggrek lain yang banyak ditanam dimasyarakat pecinta 

anggrek.  
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Perbanyakan anggrek dilakukan dengan beberapa cara, untuk 

mendapatkan turunan anakan yang berasal dari silangan para tetuanya atau anakan 

yang mewarisi sifat tetuanya maka yang biasa dilakukan adalah perbanyakan 

secara generatif melalui biji anggrek (Sutiyoso dan Sarwono, 2006, Darmono, 

2005, dan Sarwono, 2002). Perbanyakan secara generatif dilakukan dengan 

metode kultur in-vitro. Masalah yang terjadi pada bibit anggrek selanjutnya 

adalah pada proses aklimatisasi. Proses aklimatisasi merupakan proses yang 

paling rawan akan terjadinya kematian pada bibit anggrek, hal inilah yang 

menyebabkan harga tanaman anggrek relatif tetap stabil dipasaran. 

Pada periode aklimatisasi, bibit anggrek dituntut untuk mampu bertahan 

hidup dari lingkungan yang serba terkondisi menjadi lingkungan yang tak lagi 

terkondisi, karena bibit anggrek harus dapat sepenuhnya mengambil kebutuhan 

nutrisi serta mengolahnya untuk kebutuhan tumbuh. Kondisi lingkungan dan 

ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan bibit anggrek juga merupakan 

komponen sangat penting untuk mendukung kehidupan bibit di luar botol. 

Perbaikan metode dalam proses aklimatisasi inilah yang akan diangkat dalam 

penelitian ini, dengan pengkombinasian media kultur in-vitro menjadi ex-vitro 

dengan penambahan bahan pengawet untuk dapat mendukung daya tumbuh bibit 

anggrek pasca aklimatisasi. 

Bahan pengawet yang ditambahkan pada media yang digunakan 

ditujukan untuk menghambat komtaminasi dari jamur, bakteri atau organisme lain 

yang tak dikehendaki. Tingkat konsentrasi bahan kimia ini juga perlu diketahui 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan bibit anggrek, sehingga akan diaplikasikan 
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beberapa konsentrasi serta jenis bahan pengawet yang paling baik untuk 

pertumbuhan bibit anggrek Brassolaeliocattleya Lucky Strike. Bahan pengawet 

telah banyak digunakan dalam beberapa media kultur in-vitro anggrek sebagia 

anti mokroba, maka dengan peningkatan konsentrasi ini diharap media in-vitro 

mampu bertahan dari kontaminan setelah diaplikasikan secara ex-vitro. 

  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang mendasari diadakannya penelitian ini 

beberapa hal yang perlu dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hubungan pemberian macam bahan pengawet makanan dengan tingkat 

kontaminasi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit anggrek? 

2. Apakah bibit anggrek mampu tumbuh pada media MUS-1998 dengan 

penambahan macam bahan pengawet makanan pada periode aklimatisasi? 

3. Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi bahan pengawet terhadap 

pertumbuhan bibit anggrek? 

 

1.3. Tujuan 

 Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan bibit 

anggrek Brassolaeliocattleya Lucky Strike pada media MUS-1998 Modifikasi, 

dengan penambahan macam bahan Pengawet makanan pada Konsentrasi yang 

berbeda. 
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1.4. Hipotesa 

1. Interaksi perlakuan pemberian macam bahan pengawet makanan dengan 

tingkat konsentrasi yang berbeda pada media MUS-1998 berpengaruh 

terhadap pertumbuhan bibit anggrek Brassolaeliocattleya Lucky Strike. 

2. Bibit anggrek mampu tumbuh pada media MUS-1998 Modifikasi yang 

telah diberi tambahan bahan pengawet makanan Natrium Benzoat, 

Natrium Nitrit, Methyl Paraben, dan Butil Hidroksi Toluen. 

3. Perbedaan konsentrasi bahan pengawet makanan 0,75 g/l, 1 g/l, 1,25 g/l, 

dan 1,5 g/l berpengaruh terhadap pertumbuahan bibit anggrek.   

 


